
  



Compania 

 

Produsele de cea mai bună calitate si cele mai înalte standarde de fabricație reprezintă marca 

Fortuna de mai bine de 100 de ani. 

Suntem o companie care a crescut constant datorită tehnologiei inovative focusată pe nevoile 

pieței, oferim soluții tehnologice profesionale și aparatură de ultima generație fabricată în 

Germania încă din 1903. 

 

Competențele noastre de bază sunt subțierea și despicarea ( egalizarea ) materialelor din piele, 

materialelor sintetice, a cauciucului, hartiei și materialelor tehnice. Ca lideri pe piață, setăm 

standardele în acest domeniu oferind produse de cea mai bună calitate si tehnologie de ultimă 

generație. 

Scopul nostru este acela de a dezvolta mașinării personalizate în funcție de producția și sectorul 

de activitate al clientului. Toate produsele noastre ies în evidență prin durata lor de viață, 

precizie si productivitate - fie că vorbim de mașinării standard sau personalizate, cu cuțit tip 

clopot sau cuțit tip bandă. Scopul nostru este acela de a oferi soluții optime mulate pe 

necesitățile fiecărui client în parte. 

Pentru că suntem mereu aproape de clienții nostri echipa noastră de service vă stă la dispoziție 

oricând prin contact personal sau prin e-mail pentru întrebări tehnice, cereri de instruire, 

punere în funcțiune, reparații sau întreținere mașini.  



Conform motto-ului „Suntem acolo unde sunt clienții nostri” menținem o rețea internațională 

de tehnicieni cu experiență care au competența necesară pentru a oferi sprijin și îndrumare, și 

care dețin piese de schimb sau alte accesorii necesare. 

 

Servisare la distanță 

Cu ajutorul conexiunii VPN tehnicienii nostri pot efectua următoarele operațiuni: 

• Teste de diagnosticare 

• Troubleshooting 

• Ajustarea parametrilor și a softului 

• Actualizări software 

Operatorul poate primi ajutor direct indiferent de locație prin serviciul nostru de suport și 

mentenanță de la distanță. 

 

Dezvoltare și producere 

Filozofia producției germane garantează calitatea, durabilitatea și fiabilitatea tuturor produselor 

noastre Fortuna. 

Canalele de comunicare moderne și răspunsurile rapide facilitează soluționarea eficientă a 

problemelor fiecărui client. 

Departamentul de dezvoltare, situat direct la sediul companiei noastre, este orientat pe 

îndeplinirea obiectivelor clientului și a cerințele acestuia. 

 

Fortuna își menține poziția de lider tehnologic prin intermediul: 

• Analizelor regulate asupra pieței 

• Tehnologiei de ultimă generație 

• Comunicării constante cu clienții 

• Folosirii celor mai recente programe CAD și de construcție pentru construirea și 

asamblarea componentelor și a mașinăriilor 

• Suportul clienți de la design la prototip 

• Dacă mașina este proiectată pentru a fi integrată într-o linie de producție deja existentă 

întâlnirile pentru analiză și proiectare pot avea loc direct la sediul clientului.  
• Mașinile moderne, cea mai avansată tehnologie de producție și expertiza angajaților 

nostri garantează cele mai înalte standarde de calitate pentru produsele noastre. 



• Oferirea de soluții optime și precise datorită optimizării constante a procesului de 

producție  

• Dezvoltării de procese si tehnologii noi pentru a ține pasul cu viitorul 

 

Subțiere 

 

                                        

 

 

• Încălțăminte 

• Ortopedie 

• Pielărie 

• Automotive 

• Furnizori de automobile 

• Cauciuc 

• Blănuri 

• Îmbrăcăminte 

• Textile tehnice 

• Covoare 

• Tapițării 

 

 



 

 

• Marginile diferitelor materiale de diferite dimensiuni și forme sunt subțiate la cea mai 

înaltă precizie 

• Spre deosebire de mașinile de despicat, mașinile de subțiat nu subțiază tot materialul ci 

doar marginile acestuia 

• Forma rotundă a cuțitului clopot permite ascuțirea permanentă a acestuia în timpul 

procesului de lucru 

• Pedalele speciale de presare permit crearea unor forme personalizate de subțiere putând 

astfel subția atât materiale elastice cât și materiale rigide 

• Ergonomitatea mașinilor noastre este caracterizată prin suprafața continuă de lucru, 

spațiu pentru picioare pentru o poziție comodă a operatorului și caracteristica opțională 

de ajustare a înălțimii 

• Componentele originale și personalizate garantează cele mai bune rezultate de subțiere 

pentru cele mai înalte cerințe de producție 

 

 

 



Fie ca vorbim de piele, blănuri false sau materiale sintetice Fortuna are mașina de subțiat 

perfectă pentru fiecare produs. 

Fiecare mașină poate fi echipată corespunzător pentru nevoile specifice ale fiecărui client si 

există de asemenea posibilitatea de consolidare a acestora în funcție de materialele ce se vor a 

fi subțiate. 

 

 

Tip mașină Lățime subțiere 
 

Unghi subțiere 
 

Aplicații 
industriale tipice 

Caracteristici 

 
 

NG 6 

 
 

0 - 18 mm 

 
 

0 - 33° 

 
Volane, scaune, 
panouri uși , etc 

 
Ascuțirea și 

poziționarea 
automată a cuțitului 

 
 

NG 3 

 
 

0 - 18 mm 

 
 

0 - 33° 

 
Încățăminte, 

pielărie, curele, 
materiale laminate 

 
Ascuțirea și 

poziționarea 
cuțitului se fac 

manual 

 
 

34 VK 

 
 

0 - 34 mm 

 
 

0 - 20° 

 
Procesarea 

bombeurilor și a 
caputelor și a 
materialelor 

termoplastice și 
nelăcuite 

 
Mașină de subțiat 

cu dispozitiv de 
lubrifiere 

 
 

50 KK - S 

 
 

0 - 50 mm 

 
 

0 - 20° 

 
Procesarea 

bombeurilor și a 
caputelor pentru 

pantofi și a 
materialelor dure și 

grele 

 
Mașină industrială 
concepută pentru 
lucrul în picioare, 

folosită în industria 
pantofilor 

 



 

 

 

Tip mașină Lățime subțiere 
 

Unghi subțiere 
 

Aplicații 
industriale tipice 

Caracteristici 

 
 

50 KS - G 

 
 

0 - 50 mm 

 
 

0 - 20° 

 
Folosită în general 
pentru subțierea 
cauciucului și a 

materialelor plastice 
moi 

Mașină de subțiat 
cauciuc dotată cu 
role de alimentare 

cu ghidaj superior și 
colector apă ( 

burete ) destinate 
gresajului 

 
 

V 34 S/KF 

 
 

0 - 34 mm 

 
 

0 - 20° 

Folosită în industria 
de încălțăminte în 

procesul de subțiere a 
caputelor și ștaifurilor 

din materialelor 
termoplastice și 

nelăcuite 

 
 

Capacitate de 
producție de 8 - 

10.000 de capute/zi 
( în 8 ore ) 

 
 

34 S-AG/M 

 
 

0 - 11 mm 

 
 

0 - 45° 

 
 

Folosită în principal în 
industria de 

încălțăminte la 
fabricarea 

mocasinilor 

Modelul 34 S-AG / 
M a fost special 

creat pentru 
subțierea marginilor 

(abrupte) cu 
unghiuri cuprinse 
între 0° și 45°. Nu 
este recomandată 

pentru partea 
superioară a 
pantofului. 

 
 

ES 50 

 
 

0 - 50 mm 

 
 

0 - 20° 

 
Folosită în industria 

încălțămintei și a 
articolelor din piele, 

precum și pentru 
ortopedie. 

Mașina industrială 
ES 50 permite 

subțierea 
materialelor din 

piele , materialelor 
laminate, 

materialelor tehnice 
și a altor materiale 

similare. 
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50 KT-SA 

 
 

0 - 50 mm 

 
 
 

0 - 20° 

Folosită în general în 
industria 

blănurilor, recomandată 
pentru subțierea 

blănurilor, pâslei și a 
altor materiale similare 
de diferite densități și 

dimensiuni. 

 
Masă de lucru 
prevazută cu 

funcție de 
absorbție și 

colector de resturi 

 
 

SM 50 

 
 

0 - 50 mm 

 
 

0 - 20° 

 
Mașină de subțiat piele 

și materiale textile 
laminate 

Disponibila doar ca 
și cap, fără cuțit , 

funcție de 
absorbție și masă 

de lucru 
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